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Pag. 3251 Ár 2006, týsdagin 30. mai kl. 10 varð útskiftingarfundur settur í bygdarhúsinum á Strondum at viðgera 
mál um innangarðsútskifting av Stranda bygd. 

Fram varð lagt: 

Skjal nr. 1: Lýsing í Dimmalætting og Sosialinum 14. og 18. mai og lýsing í kunngerðatalvuni, og í 
Dimmalætting og Sosialinum 27. mai 2006. 

Uppá fyrispurning, um nakar hevði viðmerkingar til lýsingina ella lýsingarháttin, svaraði 
eingin. 

Formaðurin lýsti fundin lógliga lýstan og settan. 

Skjal nr. 2: Grannastevnuviðtøkan frá 24. mai 2004 við tilhoyrandi skjølum og góðkend av 
Búnaðarstovuni 10. oktober 2005. 

Skjal nr. 3: Skriv frá Vinnumálaráðnum dagfest 11. okt. 2005, har Øssur Á. Midjord er uppnevndur til 
útskiftingarformann. 

Skjal nr. 4: Útskrift úr rættarbókini 28. des. 2005, har Sjúrður Guttesen, Sørvágur og Súsanna í Búðini, 
Velbastaður verða uppnevnd til nevndarlimir. 

Pag. 3252 Víst varð til § 10, har útskiftingarkravið kann takast aftur, um øll, sum atkvøddu fyri útskifting á 
grannastevnu, ynskja tað. Málið varð ikki tikið aftur. 

Habiliteturin varð viðgjørdur. Nevndarlimirnir vita seg ikki vera so nær skyldar ella svágdar við nakran 
ognara á Strondum, at tað nemur teirra habilitet. 

Eingin hevði viðmerking til habilitetin, og er nevndin skipað soleiðis: 

Øssur Á. Midjord, formaður 
Súsanna í Búðini, nevndarlimur 
Sjúrður Guttesen, nevndarlimur 

Sambært § 5, stk. 2 undirskrivar nevndin soljóðandi váttan: 

“At eg vil leggja mær eina við og óheftur útinna tær skyldur, sum liggja á mær sum útskiftingarnevnarlimi, 
tað vátti eg við hond míni undir trúnaðartreytum”. 

Øssur Á. Midjord Sjúrður Guttesen Súsanna í Búðini  

 

Pag. 3253 Um 30 eigarar vóru møttir. 

Frá Matrikulstovuni møttu Jógvan R. Frýdal og Arnold Thomassen. 

Nevndin hevur kannað eigindómsviðurskiftini. 

Á Strondum eru 197 matr. nr. uttangarðs. 77 matr. nr. hava 8 og fleiri lutir innangarðs. 28 hava 15 og fleiri 
lutir innangarðs. 14 hava 20 og fleiri lutir. 4 hava 30 og fleiri lutir. 1 hevur 50 lutir. Tá fleiri eiga fleiri matr. 
nr., hava flestu eigarar fleiri lutir at røkja. 

Sambært § 2 í útskiftingarlógini er grundarlag fyri útskifting. 

Ásett verður: Útskifting innangarðs av Stranda bygd verður at fremja. 

Formaðurin greiddi frá, hvussu skiftið fer fram, og eigaranna lutur í skiftinum. 

Greitt varð frá, hvussu umráðandi tað er, at góðskumetingin er røtt, og heitt varð á eigararnar at uppnevna 
fólk at hjálpa nevndini at áseta miðalgóðsku fyri tey ymisku økini. 

Uppnevnd: Niels Thomsen, Hilmar Kass, Jóan Karl Danielsen, Elin Hendriksen og Petur Mohr Jacobsen. 

Fundurin lokin. 

Øssur Á. Midjord     
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Pag. 3254 Góðskumetingin  

Eftir útskiftingarfundin varð fundur settur í bygdahúsinum at viðgera góðskumetingina innangarðs á 
Strondum. 

Nevndin møtti fullmannað. 

Fyri eigararnar møttu Niels S. Thomsen, Hilmar Kass, Jóan Karl Danielsen, Elin Henriksen og Petur Mohr 
Jacobsen. 

Frá Matrikulstovuni møttu Jógvan Frýdal og Arnold Thomassen. 

Tosað varð um lendið út frá litfotomynd av øllum innangarðs. 

Besti bøur varð mettur at vera bøurin millum vegirnar suður frá bygdahúsinum og gamli bøurin í bygdini. 
Nógv brattlendi er, men er partur av hesum góður bøur, sjálvt um hann ikki kann røkjast við nútímans 
amboðum. 

Tangin (Raktangi) er at meta sum helvt av besta bøi. Har er grunt og turt, men verður lendið taðað, ber tað 
nógv gras. 

Økið omanfyri landsvegin á Lághálsum er eitt sindur betri enn sjálvur Tangin. Tað sama er galdandi 
norðureftir til Kolbeinagjógv. 

Pag. 3255 Bøurin Innan Glyvur varð mettur at vera javnt góður, serliga um hugsað verður um at nýta maskinur. 

Semja var um, at órøktur bøur skal setast niður í góðsku. 

Fundurin lokin. 

 

Seinnapartin sama dag varð yvirlitsmeting gjørd av øllum økinum. 

Dagin eftir 31. mai byrjaði metingin á Raktanga. Góður veltur bøur varð settur til 40%, gamal órøktur bøur 
til 30% og besta óvelta lendi til 20%. Einki varð mett lægri enn 5%. 

Undir Hálsendanum, Lághálsar og norð móti Lítlu Kolbeinagjógv er vánaligur bøur, og tað mesta óvelt - 15%. 
Tað frægasta varð mett til 50 %. 

Kolbeinagjógv er góður bøur, og tað mesta sett 65 %. 

Frá Kolbeinagjógv og norð til Garðsáir er tað mesta hagi, mettur til 15 %.  Okkurt brúk varð tó mett til 65 %. 

Í Lánni er djúpur bøur, men nakað stendur ósligið. Yvirhøvur varð hetta sett til 60%. Víðari inn til Hulkin varð 
tann niðari eldri bøurin hægri mettur enn tann nýggjari undir bøgørðunum. 

Við Hulkin varð tað nógva lítið mett, men onkur stykkir omanfyri hamarin fingu væl hægri met. 

Innan Glyvur er tað mesta samanlagdur og slættur bøur, og metið er sett hareftir. 

Gingið varð um bøin í átta dagar, og tá var met sett í allar lutirnar. Síðsti dagur, ið mett varð, var fríggjadagin 
23. juni 2006. 
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Mikudagin 20. juni 2012 var fundur á kommunuskrivstovuni á Strondum.  

Í samráð við bygdaráðsformannin møtti útskiftingin umboðum fyri bygdaráðið við borgarstjóranum á odda.  
Eisini var serliga vetrarfriðingarnevndin umboðað á fundinum. 

Fyri útskiftingina møtti Petur Nielsen, formaður, saman við Jógvani Frýdal og Óla Johansen frá 
Umhvørvisstovuni. 

Hetta var óformligur fundur at taka samanum, nú ætlanin er at fara í gongd aftur við útskiftingina, eftir at 
arbeiðið hevur ligið stilt síðani 2006. 

 

Tann 13. desember 2012 møtti á Umhvørvisstovuni Sjúrður Guttesen, nevndarlimur.  

Súsanna í Búðini, nevndarlimur, hevði forfall og kundi ikki møta.  Petur Nielsen, formaður møtti saman við 
Jógvani Frýdal og Óla Johansen frá Umhvørvisstovuni. 

Metingin av bønum, ið var gjørd í 2006, varð kannað og gjøgnumgingin. 

 

Týskvøldið 18. desember 2012 kl. 19.00 varð útskiftingarfundur settur í bygdahúsinum á Strondum til at 
viðgera málið um innangarðsútskifting av bygdini. 

 Fyri nevndina møttu: Petur Nielsen, formaður 
  Sjúrður Guttesen 
  Súsanna í Búðini hevði forfall og 

møtti tí ikki 

 Frá Umhvørvisstovuni: Jógvan Frýdal 
   Óli Johansen 

  Ronnie Thomassen 

Á fundinum møttu: knappliga 50 eigarar  

Fram varð lagt: 

Skjal nr. 5:  Lýsing í Dimmalætting og Sosialinum, har boðað verður til fundar. Lýst er eisini í 
kunngerðatalvuni, í Kringvarpinum og á heimasíðunum hjá Stranda kommunu og hjá 
Umhvørvisstovuni. 

 Formaðurin spurdi, um nakar mótmælti lýsingarháttinum. Tað gjørdi eingin, og formaðurin 
lýsti fundin lógliga lýstan og settan. 

Skjal nr. 6:  Skriv frá Innlendismálaráðnum, dagf. 23. august 2007, har Arnold Thomassen verður 
útnevndur til formann. 

Skjal nr. 7:  Skriv frá Innlendismálaráðnum, dagf. 28. januar 2009, har Petur Nielsen verður útnevndur 
til formann. 

Formaðurin las gerðabókina. 

Avrit av gerðabókini er á heimasíðu Umhvørvisstovunar (www.us.fo), har eisini skjølini v.m., ið hoyra 
útskiftingarmálinum til, eru tøk. 

Fram varð lagt: 

 Skjal nr. 8: Góðskumeting av jørðini saman við eigaralistum. 

Tilfarið liggur frammi á kommunuskrivstovuni og á Umhvørvisstovuni.  Tað er tøkt á 
heimasíðuni hjá Umhvørvisstovuni (sí omanfyri), og á www.kortal.fo er serlig tænasta, har 
til ber at síggja og kanna metið. 

fitt av eigarum vóru á fundi 
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Viðmerkingar viðvíkjandi góðskumetingini skulu vera kunnaðar 
nevndini fyri 15. januar 2013.  Nevndin tekur skjótast gjørligt støðu 
til møguligar viðmerkingar, og góðskumetingin verður síðani latin 
til ákæru. 

Møgulig kæra skal sendast Yvirútskiftingarnevndini við 
Sorinskrivaranum, C. Pløyensgøta 1, postboks 28, 110 Tórshavn.  
Hetta verður kunngjørt, og kærufreistin, sum er 3 mánaðir, verður 
ásett.  

Fitt av práti var um 
góðskumetingina og týdningin av henni.  M.a. varð settur 
spurningur við, um metingin av jørðini er tíðarhóskandi og 
samsvarar við dagsins brúk og virði.  Útskiftingarlóggávan og 
praksis á økinum eru tó ikki at fara skeivur av, tað er jarðarbrúkið 
og harvið jørðin sum búnaðarjørð, sum er skiftisgrundarlagið. 

  

 Ynski 

 Tá góðskumetingin er staðfest, verður farið undir at gera fyribilsplan ella uppskot til 
skiftiplan.  Metta víddin hjá hvørjum eigara sær er grundarlagið undir planinum, men eigararnir hava nú 
møguleika at siga nevndini, hvar teir ynskja jørð sína lagda út.     

 Á fundinum varð lagdur dentur á, at tað hevur stóran týdning, at eigararnir brúka henda rættin at hava 
ávirkan á, hvussu eigindómsskipanin á Strondum skal vera eftir skiftið. 

 Tá lýst verður við kærufreistini fyri góðskumetingina, verður samstundis kunngjørd ein evsta freist, nær 
eigarar kunnu gera útskiftingarnevndina variga við ynski síni. 

  

 Garðsskylda 

 Eftir § 33 í útskiftingarlógini skal nevndin taka støðu til garðsskylduna og býtið av gørðunum í sambandi við 
útskiftingina.  Formaðurin spurdi fundarfólkið, hvussu hesi viðurskifti eru skipaði, og um hugsanir eru um 
eina øðrvísi skipan. 

 Sum er, hevur hvør hagapartur sær hegnskyldu móti bygdini. Nú hevur kommunan í sambandi við vetrar-
friðingina avtalað, at kommunan hevur hegnskyldu mótvegis bygdini. Annars heldur hegnskyldan fram sum 
nú. 

  

 Ognartøka 

Í sambandi við útskiftingina hevur tað almenna møguleika at fáa 
til vega lendi til almenn endamál við ognartøku sambært §22 í 
útskiftingarlógini. Útskiftingarnevndin samskiftir tí við kommunu 
og Landsverk um teirra lendistørv og dispositiónir, tá útskiftingar-
ætlanin verður gjørd. 

Eigarar kunnu ynskja at fáa endurgjaldið fyri ognartøkuna 
útgoldið, ella tað kann verða tikið av felagnum, tvs. allari jørðini, 
áðrenn býtt verður. 

 

Fundurin endaði um 21-tíðina, men fundarfólkið støðaðist eina góða løtu eftir fundin at hyggja at kortunum 
og tosa um jarðarviðurskiftini yvirhøvur. 

 Sjúrður Guttesen Petur Nielsen  

  

Góðskumetingarkort varð víst á stórskýggja, 

og nærlisin á borðinum 
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Tann 5. juni 2013 var nevndarfundur á Umhvørvisstovuni. 

Nevndin var fullmannað: Súsanna í Búðini 
Sjúrður Guttesen 
Petur Nielsen, formaður 

Frá  Umhvørvisstovuni møttu Jógvan Frýdal og Óli Johansen. 

 

Formaðurin læs gerðabókini  frá 20. juni og til dags dato. Eingin viðmerking var til hana. 

Til viðgerðar var góðskumetingin, ið løgd varð fram á fundi á Strondum 18. des. 2012 og tær viðmerkingar 
og kærur, ið settar eru fram viðvíkjandi henni. 

Nevndin staðfesti metingina við hesum broytingum: 
matr. nr.  59 lutur 475 broyttur til 25%.                                                                                                 
matr. nr. 142 lutur 345 broyttur til 40%.                                                                                                 
matr. nr. 175a lutur 607 broyttur til 20%.                                                                                          
matr. nr. 199 lutur 461 broyttur til 60%.  
  lutur 2319 velti teigurin broyttur til 45%. 
matr. nr. 243a lutur 1732 velti teigurin uppi undir garðinum 50% 
  lutur 2178 slætta innistikaða 50%, tað bratta broytt til 15%.                                                                                                                                                     
matr. nr. 264a lutur 2193 broyttur til 45%.                                                                                        
matr. nr. 272a lutur 1328 broyttur til 65%.                                                                                            
matr. nr. 278 lutur 1652 velti parturin broyttur til 35%.                                                                
matr. nr. 373a lutur 2352 broyttur til 30%.                                                                                        
matr. nr. 655 lutur 2256 broyttur til 35%. 

Kort og eigararlistar verða dagførd samsvarandi (skjal 9), og við kunngerð í bløðunum verður góðsku-
metingin síðani latin til ákæru.  Kærufreistin er 3 mánaðar frá fyrsta kunngerðardegi. 

 Súsanna í Búðini Sjúrður Guttesen Petur Nielsen 

 

Freistin at kæra góðskumetingina til yvirútskiftingarnevndina var 6. oktober 2013, og Sorinskrivarin váttar 
10. oktober, at eingin kæra varð sett fram um góðskumetingina. Harvið er grundarlagið fyri útskiftingini 
staðfest, og klárt er at fara undir at leggja jørð út av nýggjum. 

Í kunngerðini um góðskumetingina vórðu eigararnir eisini mintir á, at teir eiga at seta fram ynski um, hvar 
teir vilja hava jørð sína lagda.  Eisini hendan freistin varð sett til 6. oktober 2013.  Fitt av ynskjum eru send 
útskiftingarnevndini, og fleiri eigarar hava verið inni á gólvinum. Hetta er alt skjalfest í US-málinum 
12/00510. 

Samskifti var á heysti 2013 við Landsverk og kommununa um, hvat skal leggjast av til vegabreiðkan og til 
almenn øki annars. 

Síðani hevur verið arbeitt við at leggja út jørðina av nýggjum. Fortreytirnar eru ynskini hjá eigarunum, 
verandi vegir og líknandi almenn øki, og so útlegg og ognartøka til almenn endamál.  Ein partur av 
eigindóminum fær ikki luttikið í útskiftingini, tí skap og nýtsla - eitt nú á grundstykkjum - ger, at tað ikki er 
møguligt og/ella heppið, at broyta skapið.  

Fyribilsplanurin vísir hesi viðurskifti umframt sjálvandi nýggja býtið. 
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Tann 27. mars 2015 var nevndarfundur á Umhvørvisstovuni. 

Nevndin var fullmannað og frá Umhvørvisstovuni møttu Jógvan Frýdal og Óli Johansen. 

Formaðurin læs gerðabókini frá 5. juni 2013 og til dagin í dag.  

 

Til viðgerðar var fyribilsplanurin.  

Fortreytirnar fyri planinum vóru gjøgnumgingnar og somuleiðis, hvussu arbeiðið at leggja jørðina út av 
nýggjum, ítøkiliga er gjørt.  Áir, fjøra og vegir/vegøki liggja føst og eru saman við “bøgarðinum” beinagrindin, 
sum leggur karmar fyri útleggunum. 

Øll tey innkomnu ynskini eru viðgjørd, og roynt er í mestan mun at ganga teimum einstøku ynskjunum á 
møti. 

Kommunan skal sambært útskiftingarlógini § 31 hava møguleika at vísa á, hvar og hvat lendi eigur at verða 
lagt út til almenn endamál.  Sjóvar kommuna eigur rættiliga nógva jørð og hevur greitt útskiftingini frá, 
hvussu hetta lendið hentast verður skipað. Hetta merkir, at sumt av ognini hjá kommununi ikki er við í 
skiftinum, meðan aðrir partar eru tað.   

Eftir §22 í útskiftingarlógini kann kommunan - og Landsverk ella landið - ognartaka øki til almenn endamál, 
tó í mesta lagi 2% av veltum og 4% av óveltum. Av óveltum hevur kommunan, íroknað tað til landsveg, lagt 
seg á góð 3 % og av veltum knapliga 2 %. 

Í sambandi við vegagerðina norðuri í Garðsáum, hevur Landsverk gjørt avtalur 
um undirlendið við nakrar eigararar og við partar av eigarunum í tveimum 
felagslutum.  Hesi lendi eru merkt við purpurliti í fyribilsplaninum.  
Bróðurparturin av lendinum, sum fer til víðkanini av vegnum, verður tó 
ognartikin eftir §22 í sambandi við útskiftingina. Tað verða eisini onkrir 
snøklar innan Glyvur. 

Tá sami ella somu eigarar eiga fleiri matr.nr., eru tey viðgjørd undir einum og 
verða samanløgd. 

Felaglutir verða upploystir, og parturin hjá tí einstaka lagdur aftur at ognini, 
hann annars eigur. 

Í fyribilsplaninum er víst við litum, hvussu útleggingin er skipað. 

Nevndin avgjørdi at bjóða til fundur 15. apríl á Strondum, har fyribilsplanurin og ognartøkan verða framløgd. 

 

Súsanna í Búðini Sjúrður Guttesen Petur Nielsen 

 

Mikukvøldið 15. apríl 2015 kl. 19.00 varð útskiftingarfundur settur í bygdahúsinum á Strondum til 
framløgu av fyribilsplani. 

á fundinum møttu knapliga 100 eigarar  

 nevndin  Súsanna í Búðini 
  Sjúrður Guttesen 
  og Petur Nielsen, formaður  

 og frá Umhvørvisstovuni Jógvan Frýdal 
   Óli Johansen 

  Ronnie Thomassen 

Formaðurin bjóðaði fólki vælkomin á fund. 

útlegg Ha 

áir og fjøra 11 

vegøki 29½ 

útlegg, avtala við Landsverk ¼ 

ognartøka, Landsverk 3 

ognartøka kommunan 5 

útlegg, lata ikki 65 

útlegg, kommunan 11½ 

útlegg, eigarar 128 

 253 
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Fram varð lagt: 

Skjal nr. 10:  Lýsing í Dimmalætting, Sosialinum og Gratisavísini, har boðað verður til fundar. Lýst er eisini 
í kunngerðatalvuni, og á heimasíðunum hjá Stranda kommunu og hjá Umhvørvisstovuni. 

 Spurt varð, um nakar mótmælti lýsingarháttinum. Tað gjørdi eingin, og formaðurin lýsti 
fundin lógliga lýstan og settan. 

Gerðabókin varð lisin. Til ber at lesa hana á heimasíðu Umhvørvisstovunar (www.us.fo), har eisini skjølini 
v.m., ið hoyra útskiftingarmálinum til, eru tøk. 

Formaðurin tók saman um tað, sum higartil er farið fram í sambandi við innangarðsútskiftingina av Stranda 
bygd, og greiddi síðani frá høvuðstættunum í fyribilsplaninum - uppskotinum til nýtt jarðarbýti, sum nú 
verður lagt fram.  

Ognartøkan - smb. § 22 í útskiftingarlógini - er týdningarmikil partur av útskiftingini og ávirkar býtið av 
jørðini.  Tað er upp til hin einstaka eigaran, hvørs jørð verður ognartikin, at velja, hvørt endurgjald skal 
rindast honum fyri tað mista, ella um hann heldur vil, at ognartikið verður av felagnum, tvs. av allari jørðini, 
sum er við í býtinum.  Endurgjaldið verður tá býtt lutfalsliga eftir metinum til øll, sum eru við í býtinum.  Í 
fyrra lagnum minkar ognin hjá tí, sum letur, við ítøkiliga fermetratalinum, sum tikið verður.  Í øðrum lagi 
minkar metta víddin hjá øllum eigindómunum lutfalsliga.  

Til at meta um endurgjaldið fyri ognartøkuna skal Sorinskrivarin 
uppnevna metingarnevnd.  Ofta eru hetta útskiftingarnevndarlimirnir, 
og formaðurin spurdi fundarfólkið, um nøkur viðmerking var til, at so 
verður eisini í hesum føri.  So var ikki. 

Fram varð lagt: 

 Skjal nr. 11: Fyribilsplanur 

Greitt varð í høvuðsheitinum frá mannagongdini 
viðvíkjandi útleggunum, og víst vórðu nøkur ítøkilig dømi. 

Tað bar ikki til á fundinum at vísa hvørt einstakt matrikulnummar, og hvar tað er útlagt 
sambært fyribilsplaninum, men eftir fundin bar til at kanna listar og hyggja at kortum, sum 
løgd vórðu fram í leikhøllini í bygdarhúsinum.  

Fundurin varð slitin um hálvgum nýggju-tíðina, men fundarfólkið støðaðist eina góða løtu eftir fundin at 
kanna útleggini og fyribilsplanin. 

Tilfarið liggur nú frammi á kommunuskrivstovuni og á Umhvørvis-
stovuni, og tað er tøkt á heimasíðunum hjá Sjóvar kommunu og hjá 
Umhvørvisstovuni. 

Viðmerkingar viðvíkjandi fyribilsplaninum skulu latast útskiftingar-
nevndini skrivliga fyri 1. juni 2015.  Nevndin tekur síðani støðu til, um 
fyribilsplanurin við evt. tillagingum skal verða grundarlagið undir 
endaliga útskiftingarplaninum, ella um gjørt verður eitt nýtt uppskot - 
ein nýggjur fyribilsplanur.  

Teir eigarar, sum ynskja endurgjald fyri ognartøku í peningi, skulu 
somuleiðis skrivliga boða útskiftingarnevndini frá hesum fyri 1. juni 2015. 

Møguligar viðmerkingar skulu stílast til útskiftingarnevndina og sendast Umhvørvisstovuni, postboks 2048, 
165 Argir ella umvegis teldupost á us@us.fo.  

Súsanna í Búðini Sjúrður Guttesen Petur Nielsen 
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Í alt 45 viðmerkingar vórðu latnar úrskiftingarnevndini, áðrenn freistin varð farin 1. juni. Hetta er skjalfest í 
útskiftingarmálinum, US-mál nr. 12/00510, í journalskipanini hjá Umhvørvisstovuni. 

 

Mánadagin 22. febr. 2016 var nevndarfundur á Umhvørvisstovuni. 

Nevndin var fullmannað, og frá Umhvørvisstovuni møttu Jógvan Frýdal og Óli Johansen. 

Nevndin viðgjørdi tær 45 atfinningarnar og viðmerkingarnar, ið komnar vóru til útskiftingina, eftir at 
fyribilsplanurin varð lagdur fram. Ein góð helvt av atfinningunum verða gingnar á møti – heilt ella partvíst. 
Onkur viðmerking varð sett fram, eftir at freistin varð farin, og onkur eigari hevur tikið viðmerking sína aftur.   

Hesi matr. nr. eru viðgjørd undir einum:  

matr. nr. matr. nr. matr. nr. matr. nr. matr. nr. 

49 og 50 739a og 402 278 og 415 508 og 502a 533 og 320 

182a og 584 521, 516 og 502 496 og 498a 96 og 112 327 og 535 

526a, 262, 452, 481, 
220a, 24a og 194 

303 og 821a 
252, 243a, 443, 

461a, 733 og 726a 
420 og 419 136 og 121a 

357 og 354 
358a, 434,322a, 360 

og 251 
330 og 345a 365a og 361 236a, 140a og 235 

355 og 315 264a og 266a 295 og 59 
211, 212 og 260 

 
444 og 448 

36 og 536 86, 87, 108 og 125 331 og 339a 486a og 497 142 og 147b 

447, 478 og 458 113 og 314 114  
138, 337, 126, 139 

og 429 
384a og 766 530 og 540 

9 og 14     

Rættlisið 5. okt. 2017  

Hesir felagslutir eru upploystir, og partarnir fluttir til eigararnar:  

matr. nr.: 72 104 162 165 167 169 172 173 194 257 268 423 450 641a 733 795 796 

Rættlisið 5. okt. 2017  

Matr nr. 766 er upployst, og Hans Christopher Poulsen verður einsamallur eigari av matr. nr. 766. 

Matr. nr 19a er upployst. 3/5 eru fluttir til matr. nr. 157, og Sanna Abrahamsen verður einsamøll eigari av 
matr. nr. 19a. 

Matr. nr 449 og 457a er býtt millum teir seks eigararnar. Fýra av teimum eiga onnur matr. nr. og hava fingið 
sínar partar fluttar til tey.  Búgvið eftir Janu Poulsen verður eigari av matr. nr 457a. Bergtóra Christiansen 
verður eigari av matr. nr. 449. 

Matr. nr. 238 vildi hava pening fyri tað ognartikna. 

Matr. nr 781, minnisvarðanevndin við M. Djurhuus, verður flutt til minnisvarðan. 

 

Hesir servituttir skulu lýsast:  

á matr. nr. tekstur 

79a Matr. nr. 50, 69, 109a, 210a, 211 og 495 eiga ferðslurætt úr vegi “t”. 

84, 185, 189 og 290 
Somu matr. nr. hava felags vegrætt yvir hvørt annað til matr. nr 613a, soleiðis sum 
matrikulkortið vísir. 
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157 Matr. nr. 449 hevur ferðslurætt úr vegi “m” soleiðis sum matrikulkortið vísir. 

325 Matr. nr. 326 í Bergsmørk hevur ferðslurætt úr vegi “a” soleiðis, sum matrikulkortið vísir. 

365a 
Matr. nr. 760a, 760b, 761, 645, 553, 763, 416, 417 og 352 á Langanesi eiga ferðslurætt  úr 
vegi “p” til neystini. 

455a Matr. nr. 449 hevur ferðslurætt úr vegi “m” soleiðis sum matrikulkortið vísir. 

478 Matr. nr. 52 hevur ferðslurætt úr vegi “m” soleiðis sum matrikulkortið vísir. 

544a 
Matr. nr. 545, 546 og 598 hava ferðslurætt yvir hvørt annað úr matr.nr. 613 soleiðis, sum 
matrikulkortið vísir. 

581 Matr. nr. 264a hevur ferðslurætt úr landsvegnum, soleiðis, sum matrikulkortið vísir. 

640 Matr. nr. 176 hevur ferðslurætt yvir matr. nr. 640 soleiðis, sum matrikulkortið vísir. 

 

Avgjørt varð at leggja fram planin sum endaligan útskiftingarplan, og miðað verður eftir, at endaligi planurin 
verður lagdur fram fyri páskir 2016. 

 

 Ognartøka 

Skjal nr. 12: Sorinskrivarin hevur 28. jan 2016 uppnevnt tey bæði, nevndarlimirnar í útskiftingar-
nevndini, Súsonnu í Búðini, undir Borgarhálsi 6, Velbastað, og Sjúrð Guttesen, við 
Tíkarheyggj 6, Miðvágur, at meta um endurgjaldið fyri ognartøkuna, ið framd verður í 
sambandi við útskiftingina (sí eisini brotið um ognartøku frá seinasta útskiftingarfundi 
omanfyri). 

 

Hósdagin 3. mars 2016 vóru metingingarfólkini á Strondum at meta um endurgjaldið fyri ognartikna lendi. 

Við í ferðalagnum vóru eisini útskiftingarmenninir Óli Johansen, Jógvan R. Frýdal og Petur Nielsen.  

Farið varð um alt tað ognartikna lendið og mett um jørðina, sum tikin verður: 

ognartøka 
vídd endurgjald 

m2 kr/m2 

Í Selvindsbrekkuni og 
inneftir 

2.635 71 og 89 

innan fyri Fløtá og 
oman fyri skúlan 

16.690 89 

í Dreingjagerði 265 89 

á Lághálsum 30.820 71 

Selatraðarvegurin 28.915 45 og 58 

 

Metingarnevndin hevði fund á Umhvørvisstovuni 7. mars 2016, har endurgjaldið fyri ognartøkuna endaliga 
varð fastlagt.  

Uppgerð av ognartøkuni verður løgd fram á endaliga útskiftingarfundinum á Strondum, sum nú er settur at 
verða 30. mars kl. 19.00 í bygdahúsinum. 
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Mikukvøldið 30. mars 2016 kl. 19.00 varð útskiftingarfundur settur í bygdahúsinum á Strondum til 
framløgu av endaligum útskiftingarplani, ognartøku vm. 

á fundinum møttu knappliga 100 eigarar  

 nevndin  Súsanna í Búðini 
  Sjúrður Guttesen 
  og Petur Nielsen, formaður  

 og frá Umhvørvisstovuni Jógvan Frýdal 
   Óli Johansen 
 

Formaðurin bjóðaði fólki vælkomin á fund. 

Fram varð lagt: 

Skjal nr. 13: Lýsing í Dimmalætting, Sosialinum og Norðlýsinum, har boðað verður til fundar. Lýst er 
eisini í kunngerðatalvuni, og á heimasíðunum hjá Stranda kommunu og hjá Umhvørvis-
stovuni., og so varð fundurin kunngjørdur í KVF fundardagin og dagin fyri. 

 Spurt varð, um nakar mótmælti lýsingarháttinum. Tað gjørdi eingin, og formaðurin lýsti 
fundin lógliga lýstan og settan. 

 Skjal nr. 14: Ognartøkuviðtøka hjá Sjóvar kommunu 

 Skjal nr. 15: Ognartøkuviðtøka hjá Landsverk 

 Skjal nr. 12: Uppnevning hjá Sorinskrivaranum av metingarfólki til ognartøkuna. 

 Skjal nr. 16: Útskiftingarplanur við eigaralista 

Gerðabókin varð lisin upp. Til ber at lesa hana á heimasíðu Umhvørvisstovunar (www.us.fo), har eisini 
skjølini v.m., ið hoyra útskiftingarmálinum til, eru tøk. 

Formaðurin tók saman um tað, sum gjørt er hetta árið, síðani fyribilsplanurin varð lagdur fram og sum lýst 
er omanfyri. 

   

 Nýggja skipanin av jørðini 

 Endaligi útskiftingarplanurin varð framlagdur, gjøgnumgingin og vístur á korti matrikulnummar fyri 
matrikulnummar. 

 Eigaralistar og kort vórðu løgd fram, og fundurin varð nú niðurlagdur ein tíma ella so, so eigararnir høvdu 
høvi at kunna seg nærri við útleggingina. 

 

 Meting av ognartøkuni 

 Metingarnevndin hevur ásett endurgjaldið úr kr. 45,- til 89,- krónir fyri fermeturin og kr. 4,80 fermeturin 
fyri mist vetrarbit.   

 Fram varð lagt: 

 Skjal nr. 16: Metingarskjal fyri ognartikið lendi  

 Teir eigarar, sum møguliga fáa ella hava fingið pening útgoldnan frá Pf Eystur- og Sandoyartunlar fyri økið 
við bergholsmunnan við Sjógv, verða í útskiftingarroknskapinum skuldskrivaðir fyri somu upphædd. Víst 
verður til skriv frá tunnilsfelagnum til eigararnar um hesi viðurskifti. 

 Møgulig kæra um metingina skal vera skrivlig, stílast til Sorinskrivaran og vera honum í hendi innan 3 
mánaðir frá í dag at rokna. 
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 Garðsskylda 

Eftir § 33 í útskiftingarlógini skal nevndin taka støðu til garðsskylduna og býtið av gørðunum í sambandi við 
útskiftingina.   

 Kommunan hevur í samráð við hagastýrini vetrarfriðað bygdina og hegnað samsvarandi. Kommunan heldur 
hesi hegn.  

 Annars heldur hegnskyldan fram sum nú, tvs at hagarnir hvør sær hava hegnskyldu móti bygdini. 

 

 Frágreiðing um nýggju markini 

 Álagt verður Umhvørvisstovuni, so skjótt sum gjørligt, at seta øll mark, og um neyðugt at ávísa eigarunum, 
hvar markini eru. 

 Nýggju markini verða avmerkt við niðurgrivnum steinum við íklinkaðari koparskivu merkt "MARK". Har 
marknasteinur ikki er settur, er koparskivan klinkað beinleiðis í klettin, í betong- ella grótgarð. 

 Vegirnir eru yvirhøvur avmerktir við træpelum, har toppurin er málaður reyður. Í túni, har træpeli ikki fæst 
niður, er jarnrør nýtt sum marknamerki. Hvørt mark er í minsta lagi avmerkt við tveimum merkjum, eitt í 
hvørjum endanum. Inn frá vegi (oftast 5 m) er marknamerki sett. 

 Har talan er um longri mark, eru ein ella fleiri steinar settir ímillum. Øll brot í markinum eru avmerkt. Markini 
eru bundin til uppmátingarpunkt, og er tað tí avgjørt neyðugt, at hesi støð ikki verða flutt ella oydd. 

 Eru grannarnir samdir um at grava grøv eftir markinum, kunnu teir taka marknasteinarnar burtur, um teir 
eru samdir um, at grøvin er mark, og báðir eru hjástaddir, tá ið arbeiðið verður gjørt. 

 Tann, sum við vilja flytur ella oyðileggur tey merkir, ið niðursett eru undir útskiftingini, verður sektaður við 
bót og verður sjálvur at bera útreiðslurnar av, at seta markini aftur av nýggjum. 

 Viðvíkjandi víddunum eftir útskiftingina 

 Víddirnar eftir útskiftingina eru sambært víddarrokning, eftir at markini eru sett. Tí kann munur vera á 
víddunum frá matrikuleringini, har eigindómarnir eru skrásettir eftir loftmyndum, og útskiftingini, har 
markini eru sett á staðnum. 

 Umhvørvisstovan førir roknskapin fyri útskiftingina 

 Álagt varð Umhvørvisstovuni at gera roknskapin upp. 

 Allar góð- og skuldskrivingar, sum t.d. endurgjald fyri ognartøku, ið eru fastlagdar við úrskurði undir 
skiftinum verða gjørdar upp í sama skjali. 

 Greitt varð frá býtinum av kostnaðinum millum Umhvørvisstovuna (landskassan) og eigarafelan – víst 
verður til útskiftingarlógina kap. 10. 

 Nevndin ásetir, at eigaranna partur av útreiðslunum, ið hava staðist av útskiftingini, verður býttur út á 
eigindómarnar (matr. nr.) eftir virðismetingini, tó soleiðis, at minsta gjald fyri eitt matr. nr. verður kr. 500. 

 Øki, ið ikki eru fevnd av útskiftingini, gjalda einki.   

 Tiltøk - stik, turkiløg v.m. - hevur eigarin rætt at flyta. 

 Eigararnir fáa nýggju lutirnar til brúks við omanfyristandandi treyt um broyting við møguligari yvirútskifting. 
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Úrskurður 

 Ásett verður, at útskiftingin kemur í gildi 25. okt. 2016. 

 Útskiftingin við tilhoyrandi skjølum verður latin til ákæru, og er kærufreistin 3 mánaðir frá 30. mars 2016 at 
rokna. Víst verður til kap. 9 í útskiftingarlógini (Lóg nr. 147 frá 27. mars 1939 við seinni broytingum). 

 Útskiftingarskjølini - kort og eigaralisti - liggja frammi á Umhvørvisstovuni á Argjum, á heimasíðuni 
www.us.fo og á kommunuskrivstovuni á Strondum til kærufreistin er úti. 

 Møgulig kæra skal vera skrivlig og stílast til 

Yvirútskiftingarnevndin 
c/o Sorinskrivarin 
C. Pløyensgøta 1 

Postboks 28 
110 Tórshavn. 

 Úrskurðurin lisin, útskiftingin endað og fundurin lokin. 

 

 

 

 

http://www.us.fo/

